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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

«Εκπόνηση Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης Περιφέρειας Ανατολικής

Μακεδονίας & Θράκης»

Στην ΑΘήνα, σήμερα την .Ρ& ..2021, μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων :

1. του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που εδρεύει στην ΑΘήνα,

όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

κο Σπήλιο Λιβανό και το οποίο Θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας «Κύριος

του 'Εργου» και

2. της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, που εδρεύει στην Κομοτηνή, όπως

εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη κο Χρήστο Μέτιο και η οποία θα

αποκαλείται εφεξής στην παρούσα χάριν συντομίας «Φορέας Υλοποίησης»,

'Εχοντας υπόψη την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και ειδικότερα τις
παρακάτω διατάξεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά :

• Τα άρθρα 2, 3, 4 και 5 του ν. 4351/2015 «Βοσκήσιμες Γαίες Ελλάδας και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 164 Α'), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

• Την αριθ. 1058/71977/3-7-2017 κοινή απόφαση των Αναπληρωτών Υπουργών
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με Θέμα
«Καθορισμός των Προδιαγραφών και του Περιεχομένου των Διαχειριστικών Σχεδίων

Βόσκησης, στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 4351/2015 (ΦΕΚ 164 Α'),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

• Το άρθρο 100 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α' ), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.

• Το Π.Δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και

Τροφίμων» (ΦΕΚ 138Α' ).

• Τον ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147), «Δημόσιες Συμβάσεις 'Εργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.

• Την αριθ. 619/46787/2019 απόφαση του Υπουργού και των Υφυπουργών
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής
«με εντολή Υπουργού», «με εντολή Υφυπουργού» ή «με εντολή Υπουργού και
Υφυπουργού», κατά περίπτωση, στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα
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Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής
Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.» (Β' 988).

• Την αριθ. 915/69142/15-5-2018 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων «Διαδικασία μίσθωσης βοσκήσιμων γαιών, συγκρότηση και
λειτουργία επιτροπών ελέγχου χωροταξικής ορθότητας της κατανομής δικαιωμάτων
χρήσης της βοσκής, κατά τη μεταβατική περίοδο μέχρι την έγκριση των
διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης.» (Β' 1812).

• Το γεγονός ότι δεν προκύπτει από την παρούσα Προγραμματική Σύμβαση δαπάνη
σε βάρος των πιστώσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,

Συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Ι.Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναθέτει την εκπόνηση των διαχειριστικών
σχεδίων βόσκησης στις Περιφέρειες της χώρας με προγραμματική σύμβαση, η οποία
συνάπτεται με την οικεία Περιφέρεια. Τα Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης (Δ.Σ.Β,)
συντάσσονται σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4351/2015. Στην σύνταξη των Δ.Σ.B., για
λόγους ενιαίας διαχείρισης περιλαμβάνονται όλες οι εκτάσεις που μπορούν να διατεθούν για
χρήση τη βόσκηση, υπό τις προϋποθέσεις του ν.4351/2015.
ΙΙ. Αντικείμενο του 'Εργου αποτελεί η «Εκπόνηση Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης σε
επίπεδο Περιφερειακών Ενοτήτων στην περιοχή ευθύνης Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας
& Θράκης (εφεξής «το 'Εργο»). Το 'Εργο αφορά σε εκπόνηση Διαχειριστικών σχεδίων
βόσκησης για κάθε ΠΕ της Περιφέρειας.
Ειδικότερα, το 'Εργο αφορά στη σύνταξη μελετών διαχείρισης των βοσκήσιμων γαιών, οι
οποίες Θα έχουν ως επιδίωξη την αειφορική αξιοποίηση τους, προς όφελος της βιώσιμης
ανάπτυξης της κτηνοτροφίας και της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.
Συγκεκριμένα επιδιώκεται η πλήρης και αντικειμενική απογραφή της φυσιογνωμίας, του
καθεστώτος χρήσης και του παραγωγικού δυναμικού των βοσκήσιμων γαιών σε πανελλαδική
κλίμακα με σύγχρονες τεχνολογίες προκειμένου να γίνει ο χωρικός προσδιορισμός, να είναι
γνωστή η ακριβής επιφάνειά τους, η αξιόπιστη εκτίμηση της βοσκόίκανότητας τους, η
λιβαδική κατάσταση και να καταστεί δυνατή η διαίρεσή τους σε λιβαδικές μονάδες οι οποίες
Θα κατανεμηθούν στη συνέχεια στους κτηνοτρόφους, ούτως ώστε να εξατομικευτεί η χρήση
τους. Επιπλέον, καθορίζονται τα έργα υποδομής και οι βελτιώσεις βλάστησης που Θεωρούνται
απαραίτητες για την ανάπτυξη των βοσκήσιμων γαιών και την αύξηση της βοσκόίκανότητάς
τους. Το Δ.Σ.B. ολοκληρώνεται με τον υπολογισμό του κόστους ανάπτυξης και την οργάνωση
της διαχείρισης των βοσκήσιμων γαιών και του ζωικού κεφαλαίου.
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III. Δεδομένου ότι:

. Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 4351/2015 ο Υπουργός Αγροτικής

Ανάπτυξης και Τροφίμων αναθέτει την εκπόνηση διαχειριστικών σχεδίων

βόσκησης στις Περιφέρειες της Χώρας με προγραμματική σύμβαση η οποία

συνάπτεται με την οικεία Περιφέρεια.
. Το 'Εργο αφορά μεταξύ άλλων την επιτόπου οριοθέτηση των εκτάσεων

που έχουν ως κύρια χρήση τη βοσκή.
• Το έργο θα εκτελεσθεί με την σύναψη ισάριθμων συμβάσεων με τον αριθμό

των Περιφερειακών ενοτήτων της Περιφέρειας

• 0 Φορέας Υλοποίησης διαθέτει τις αναγκαίες προϋποθέσεις (τεχνικές και οικονομικές
υπηρεσίες, αποφαινόμενα όργανα, αναγκαία στελέχωση κ.λπ.) για να ανταποκριθεί
στις ανωτέρω ιδιαίτερες απαιτήσεις του 'Εργου εντός της οριζόμενης διάρκειάς του.

τα συμβαλλόμενα μέρη προβαίνουν, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 100 του Ν.

3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στη σύναψη της παρούσας
Προγραμματικής Σύμβασης, με την οποία προσδιορίζουν το γενικό πλαίσιο και τους
ειδικούς όρους για την εκτέλεση του αντικειμένου της, ως ακολούθως:

ΑΡΟΡΟ 1

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1.1 Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η μεταβίβαση της
αρμοδιότητας για την ωρίμανση, δημοπράτηση και διεξαγωγή των διαγωνιστικών
διαδικασιών για την επιλογή αναδόχου/ων των υποέργων όπως περιγράφονται παρακάτω,
του 'Εργου «Εκπόνηση Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας
& Θράκης» , από τον κύριο του έργου στον Φορέα Ωρίμανσης και Δημοπράτησης του 'Εργου,
για τους λόγους που αναλυτικά εξετέθησαν στο Προοίμιο της παρούσας, σύμφωνα με τη
σχετική προκήρυξη που επισυνάπτεται ως παράστημα ΙΙ της παρούσας.

Υποέργο1:Εκπόνηση διαχειριστικού σχεδίου βόσκησης Περιφερειακής
Ενότητας 'Εβρου

Υποέργο2:Εκπόνηση διαχειριστικού σχεδίου βόσκησης Περιφερειακής
Ενότητας Ροδόπης

Υποέργο3:Εκπόνηση διαχειριστικού σχεδίου βόσκησης Περιφερειακής
Ενότητας Ξάνθης

Υποέργο4:Εκπόνηση διαχειριστικού σχεδίου βόσκησης Περιφερειακής
Ενότητας Καβάλας
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Υποέργο5:Εκπόνηση διαχειριστικού σχεδίου βόσκησης Περιφερειακής

Ενότητας Δράμας

1.2 Αναλυτικότερα και στο πλαίσιο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, ο Κύριος του

'Εργου αναθέτει, και ο Φορέας Ωρίμανσης και Δημοπράτησης του 'Εργου αναλαμβάνει να
εκτελέσει τις παρακάτω ενέργειες (ενδεικτικά):

. Οργάνωση και σχεδιασμό υλοποίησης του 'Εργου.

. Σύνταξη τευχών δημοπράτησης, περιλαμβανομένων, ενδεικτικά, των τεχνικών

προδιαγραφών του 'Εργου, βάσει των πινάκων της Εθνικής Γεωγραφικής βάσης
δεδομένων Βοσκήσιμων Γαιών, όπως αυτοί περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙ της

παρούσας σύμβασης, καθώς και του μηχανισμού πληρωμών και των σχετικών
συμβατικών κειμένων.

. Διεξαγωγή των διαγωνιστικών διαδικασιών, της διαδικασίας αξισλόγησης των
προσφορών των υποψηφίων, σύμφωνα με την κείμενη εθνική και κοινοτική νομοθεσία
και διενέργεια όλων των απαραίτητων διαδικαστικών πράξεων, εγκρίσεων κ.λπ. Σε αυτό
το πλαίσιο, ο Φορέας Ωρίμανσης και Δημοπράτησης του 'Εργου είναι αρμόδιος για τη

σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής για τη διενέργεια των διαγωνισμών και ορισμού των
μελών αυτής.

. Υπογραφή των σχετικών συμβάσεων με τους αναδόχους.

. Διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου.

. Παραλαβή του 'Εργου στο σύνολό του και εκτέλεση πληρωμών.
• Παράδοση του 'Εργου στον κύριο του έργου με πλήρη τεχνική και οικονομική

τεκμηρίωση.

. Υποβολή του φακέλου του 'Εργου και των συμβατικών κειμένων στο Ελεγκτικό Συνέδριο
για τον προβλεπόμενο κατά νόμο προσυμβατικό έλεγχο και ολοκλήρωση κάθε συναφούς
προς αυτά εγγράφου, ενεργειών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τα τεύχη
δημοπράτησης του 'Εργου.

Ο Φορέας Υλοποίησης, στις περιπτώσεις δημοσίων συμβάσεων τεχνικών έργων και μελετών,
δια των αρμοδίων οργάνων και του προσωπικού του, ασκεί όλα τα καθήκοντα της
Πρόίσταμένης Αρχής και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, όπως αυτά προβλέπονται στη
νομοθεσία περί Δημοσίων 'Εργων. Διευκρινίζεται ρητά στην περίπτωση αυτή ότι οι ανάδοχοι
των τεχνικών έργων εκτελούν το έργο για λογαριασμό του Κυρίου του 'Εργου και ότι ο
Φορέας Υλοποίησης ασκεί για λογαριασμό του Κυρίου του 'Εργου την αρμοδιότητα του
δικαιούχου και της Αναθέτουσας αρχής.

ΑΡΘΡΟ 2
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΜΟΜΕΝΩΝ
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Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα:

2.1. Ο Κύριος του 'Εργου αναλαμβάνει:

• Να διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό που Θα
απασχοληθεί για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης στη
συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών.

• Να ορίζει τη "ΔΙΑΚΗΡΥ-Η ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης
στις Π.E. της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης" όπως αυτό
περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας σύμβασης, και το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

• Να Θέσει στη διάθεση του Φορέα Υλοποίησης τυχόν διαθέσιμο προσωπικό του,
το οποίο δύναται να υποστηρίξει την επίβλεψη του 'Εργου.

• Να παρέχει στο Φορέα Υλοποίησης τις αναγκαίες πληροφορίες και μελέτες που
έχει στη διάθεσή του.

• Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της
Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας.

• Να παρέχει έγκαιρα στο Φορέα Υλοποίησης την αναγκαία πληροφόρηση
σχετικά με οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση
του 'Εργου.

. Na συνεργάζεται με το Φορέα Υλοποίησης για την ενημέρωση του κοινού και
την προβολή του 'Εργου.

. Να δημιουργήσει την Εθνική Γεωγραφική Πληροφοριακή Βάση Δεδομένων
προκειμένου να εισαχθούν σ' αυτή τα χωρικά και περιγραφικά από τα Δ.Σ.B.
στοιχεία.

. Να αναλάβει το σύνολο των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων δυνάμει του αρ. ό
της παρούσας και του Ν. 4351/2015.

2.2. Ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει:

• Να ενεργεί ως Αναθέτουσα Αρχή για την ωρίμανση και δημοπράτηση του
'Εργου, όπως αυτό περιγράφεται στο συνημμένο Παράρτημα I και ΙΙ, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης.

• Να συμβάλλεται αποκλειστικά σύμφωνα με το πρότυπο "ΔΙΑΚΗΡΥ-Η
ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
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ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης στις Π.Ε. της

Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης" όπως αυτό περιλαμβάνεται στο

Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας σύμβασης, και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο

μέρος αυτής.

. Να απασχολεί και να διαθέτει επιστημονικό προσωπικό με τα απαραίτητα και ανάλογα

προσόντα, προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα της ωρίμανσης και

δημοπράτησης του 'Εργου.

• Να κοινοποιεί στον Κύριο του 'Εργου τις αναφορές προόδου για την εξέλιξη του

φυσικού αντικειμένου του 'Εργου.

• Να διενεργεί τις διαδικασίες για την ανάθεση του 'Εργου εγκαίρως, λαμβάνοντας

πάντοτε υπόψη του το χρονοδιάγραμμα του 'Εργου, ώστε να μην υπάρχει υπέρβαση

τούτου.

. Να ορίσει τους εκπρόσωπους της στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της

παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας.

• Να καταρτίσει τα τεύχη δημοπράτησης του 'Εργου σύμφωνα με τις οδηγίες του

Κύριου του 'Εργου.

• Να λάβει υπόψη στα τεύχη δημοπράτησης του 'Εργου το μορφότυπο των πινάκων

της Εθνικής Γεωγραφικής Πληροφοριακής Βάσης Δεδομένων «Βοσκήσιμες

Γαίες», όπως αυτός παρουσιάζεται στους πίνακες του Παραρτήματος ΙΙ.
• Να διενεργήσει ως Αναθέτουσα Αρχή τους διαγωνισμούς των υποέργων του άρθρου

1 της παρούσας, την αξιολόγηση των προσφορών των Υποψηφίων και την ανακήρυξη

των αναδόχων και την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων σύμφωνα με τα

διαλαμβανόμενα στις οικείες διατάξεις και τα τεύχη δημοπράτησης.

. Να ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τα παραδοτέα και να τα παραλαμβάνει βάσει των

σχετικών συμβάσεων και να εκτελεί τις πληρωμές.

. Τη χρηματοδότηση του έργου από τα εισπραχθέντα διαθέσιμα των τελών βόσκησης.
• Να προβεί σε όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες για τον προσυμβατικό έλεγχο

νομιμότητας των φακέλων των διαγωνισμών των υποέργων του άρθρου Ι της

παρούσας και των σχεδίων των συμβατικών κειμένων και των παρεπόμενων

εγγράφων και παραρτημάτων από το αρμόδιο προς τούτο κλιμάκιο του Ελεγκτικού
Συνεδρίου σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις και τα τεύχη δημοπράτησης.

• Να μεριμνά για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του 'Εργου, σε

συνεργασία με τον Κύριο του 'Εργου.
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ΆΡΘΡΟ 3

ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

3.1. O συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση του 'Εργου της προγραμματικής

σύμβασης για έκταση 5.001.142,58 στρεμμάτων ανέρχεται μέχρι του ποσού

2.250.514,15 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και τυχόν δαπανών για την

πρόσληψη συμβούλου.

Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται όλες οι επιμέρους δαπάνες προκειμένου να
εκτελεστεί η παρούσα σύμβαση.

3.2. Οι πόροι χρηματοδότησης του έργου θα προέλθουν α) από την είσπραξη των

τελών βόσκησης της Περιφέρειας, και β) από πόρους του Ταμείου Γεωργίας και

Κτηνοτροφίας σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.4351/2015 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.

3.3. Το ανώτατο ποσό για την διακήρυξη του έργου (αρ. 3.1.) δεν μπορεί να
υπερβαίνει σε καμία περίπτωση τα 0,45 λεπτά/στρέμμα.

Υποέργο
Προϋπολογισμός σε

Ευρώ

Υποέργο 1 :εκπόνηση διαχειριστικού σχεδίου βόσκησης
Περιφερειακής Ενότητας 'Εβρου 585,626.08 €

Υποέργο 2 : Εκπόνηση διαχειριστικού σχεδίου βόσκησης
Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης 459,190.69 €

Υποέργο 3 : Εκπόνηση διαχειριστικού σχεδίου βόσκησης
Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης 306,347.86 €

Υποέργο 4 : Υποέργο: Εκπόνηση διαχειριστικού σχεδίου
βόσκησης Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας 484,650.09 €

Υποέργο 5 : Υποέργο: Εκπόνηση διαχειριστικού σχεδίου
βόσκησης Περιφερειακής Ενότητας Δράμας

414,699.43 €

Σύνολα 2,250,514.15€

0 Φορέας Υλοποίησης δεν μπορεί να αναλάβει συμβατικές δεσμεύσεις έναντι τρίτων,
που υπερβαίνουν το παραπάνω ποσό, χωρίς προηγούμενη έγκριση από τον Κύριο του
'Εργου.
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ΑΡΘΡΟ 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της από

τα συμβαλλόμενα μέρη και Θα πρέπει να έχει έως τις 31.12.2021, σύμφωνα με τη

ρητή πρόβλεψη του άρθρου 4 παρ. 1 του ν. 4351/2015, όπως τροποποιήθηκε με το

άρθρο 32 παρ. του 4599/2019.

Η διάρκεια υλοποίησης του 'Εργου, όπως επίσης και ο καθορισμός περιοχής μελέτης

(άρθρο 7 παρ. 1.1 της αριθ. 1058/71977/3-7-2017 ΚΥΑ), καθορίζεται στο Παράρτημα I

και οποιαδήποτε τροποποίηση της που υπερβαίνει τους ό μήνες γίνεται μετά από
σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.

ΑΡΘΡΟ 5
ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΟΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην παρ. 2α του άρθρου 100 του ν. 3852/Ζ010, συστήνεται όργανο παρακολούθησης
με την επωνυμία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης», με έδρα την Αθήνα.
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από :

• δύο (2) εκπροσώπους του Κυρίου του 'Εργου, ένας εκ των οποίων ορίζεται
Πρόεδρος της Επιτροπής με τον αναπληρωτή του

• έναν (1) εκπρόσωπο του Φορέα Υλοποίησης με τον αναπληρωτή του

Το αργότερο εντός 15 ημερών από την υπογραφή της παρούσας, οι συμβαλλόμενοι
φορείς ορίζουν τα μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.
Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός και η
παρακολούθηση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας
προγραμματικής σύμβασης και ειδικότερα η τήρηση των όρων της, η διαπίστωση της
ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα
των συμβαλλομένων μερών κάθε αναγκαίου μέτρου και ενέργειας για την υλοποίηση
της παρούσας, η πέραν του εξαμήνου παράταση του χρονοδιαγράμματος και η επίλυση
κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που προκύπτει σχετικά με την
ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και τον τρόπο εφαρμογής της.
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον Πρόεδρό της. Στην
πρόσκληση αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ενώ ειδοποιούνται τα
μέλη της προ δυο (2) ημερών εγγράφως. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται
υποχρεωτικά και εισάγονται προς συζήτηση και τα θέματα που Θα ζητήσει εγγράφως
έστω και ένα από τα μέλη της. Χρέη γραμματέα εκτελεί ο εκπρόσωπος του Φορέα
Υλοποίησης στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
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Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης είναι δυνατό να πλαισιώνεται και από ειδικό

προσωπικό που έχει γνώση του αντικειμένου της σύμβασης, όταν και εφόσον ζητηθεί

από κάποιο από τα μέλη της. Το ειδικό αυτό προσωπικό δύναται να αποτελεί την

«Τεχνική Επιτροπή», η οποία, μετά από αίτημα της Κοινής Επιτροπής

Παρακολούθησης, γνωμοδοτεί και εκφέρει άποψη επί των ειδικών επιστημονικών

Θεμάτων που σχετίζονται με την υλοποίηση του 'Εργου, αλλά δεν έχει δικαίωμα

ψήφου. Οι σχετικές γνωμοδοτήσεις, εισηγήσεις ή απόψεις της Τεχνικής Επιτροπής δεν

είναι δεσμευτικές για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

Κάθε μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης μπορεί, κατά την κρίση του, να
καλεί στις συνεδριάσεις υπηρεσιακά στελέχη του φορέα, από τον οποίο έχει ορισθεί
και τα οποία είναι εμπλεκόμενα ατην υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης προς

παροχή διευκρινήσεων. Τα πρακτικά της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης
κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη αφού υπογραφούν.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα όλα τα
μέλη της. Οι αποφάσεις της πρέπει να είναι αιτιολογημένες, λαμβάνονται δε κατά
πλειοψηφία των παρόντων μελών και δεσμεύουν όλους τους συμβαλλόμενους φορείς.
Λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Κοινής
Επιτροπής, καθορίζονται με αποφάσεις της.

ΑΡΘΡΟ ό

ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ - ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ-ΡΗΤΡΕΣ
6.1. Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης, οι οποίοι
Θεωρούνται όλοι ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων ταυ νόμου και της καλής
πίστης από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στο άλλο μέρος το
δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και να αξιώσει κάθε Θετική ή αποθετική ζημία.
Τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν αμοιβαία υποχρέωση να καταβάλλουν κάθε δυνατή
προσπάθεια για την διευθέτηση των ζητημάτων που τυχόν ανακύπτουν και να
μεριμνούν για τη συμβιβαστική επίλυση των διαφορών, που ενδεχόμενα προκύψουν
μεταξύ τους από την εφαρμογή της παρούσας προγραμματικής σύμβασης.
6.2. Σε περίπτωση που ο φορέας υλοποίησης δηλώσει ότι δεν επιθυμεί την υπογραφή
της παρούσας, οφείλει να το δηλώσει στον Κύριο του έργου.
6.3. Σε περίπτωση που ο φορέας υλοποίησης δεν έχει ολοκληρώσει τη δημοπράτηση
του έργου σε εύλογο χρόνο, ο κύριος του έργου μπορεί αυτοδικαίως να καταγγείλει
την παρούσα, διατηρώντας μονομερώς το δικαίωμα να αξιώσει κάθε σχετική ζημία.
6.4. Και στις δύο ανωτέρω περιπτώσεις ο Κύριος του έργου αναλαμβάνει το σύνολο
των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων και των δύο μερών όπως προβλέπεται στην
παρούσα και στο ν. 4351/Ζ015.
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ΑΡΘΡΟ 7

ΕΥΘΥΝΗ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
0 Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται καθ' όλη τη διάρκεια της παρούσας προγραμματικής
σύμβασης έναντι του Κυρίου του 'Εργου για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων του.

ΑΡΘΡΟ 8

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
0 Φορέας Υλοποίησης εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως τον Κύριο του 'Εργου
έναντι των τρίτων για κάθε ζήτημα σχετικό με την παρούσα σύμβαση, κατά την
ενάσκηση των καθηκόντων του, έως τη λήξη της μεταβίβασης της αρμοδιότητας
υλοποίησης.

ΑΡΘΡΟ 9

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και
ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και που δεν θα επιλύεται από την Κοινή
Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης, δύναται να επιλύεται από τα
αρμόδια Δικαστήρια της έδρας του Κυρίου του 'Εργου.

ΑΡΟΡΟ 10

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
10.1 Υποκατάσταση. Απαγορεύεται ρητώς στο Φορέα Υλοποίησης η υποκατάστασή
του από τρίτο για την υλοποίηση του 'Εργου. Αν χωρήσει υποκατάσταση, τότε ο
Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται για κάθε πταίσμα του τρίτου έναντι του Κυρίου του
'Εργου, ενώ συγχρόνως λύεται η παρούσα από υπαιτιότητα του Φορέα Υλοποίησης.
10.2 Πνευματικά δικαιώματα. 'Ολα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.)
που θα συνταχθούν από το Φορέα Υλοποίησης (και τους προστηθέντες και
αντισυμβαλλομένους του) στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας Σύμβασης και των
συμβάσεων που Θα υπογράψει ο Φορέας Υλοποίησης στο πλαίσιο υλοποίησης του
'Εργου Θα ανήκουν στην ιδιοκτησία του Κυρίου του 'Εργου, ο οποίος έχει το δικαίωμα
να τα επαναχρησιμοποιήσει ελεύθερα, Θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων
εκπροσώπων του Κυρίου του 'Εργου, κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, και θα
παραδοθούν στον Κύριο του 'Εργου κατά το χρόνο παράδοσης του 'Εργου ή αλλιώς
κατά την καθ' οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. Τα σχετικά πνευματικά
και συγγενικά δικαιώματα ρητώς εκχωρούνται στον Κύριο του 'Εργου χωρίς την
καταβολή αμοιβής.
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10.3 Εμπιστευτικότητα. Καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά
τη λήξη ή λύση αυτής, ο Φορέας Υλοποίησης (και οι προστηΘέντες του) αναλαμβάνει
την υποχρέωση να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των
εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη
συγκατάθεση του Κυρίου του 'Εργου, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που Θα
περιέλθουν σε γνώση του κατά την υλοποίηση του 'Εργου και την εκπλήρωση των
υποχρεώσεών του.

ΑΡΘΡΟ ΙΙ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑ=ΕΙΣ
Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης
γίνεται μόνον εγγράφως, με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών.
Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε
συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την προγραμματική
σύμβαση, καθώς και η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η σύμβαση αυτή
από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να Θεωρηθεί ως παραίτηση των
συμβαλλομένων μερών από δικαίωμα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή
αναγνώριση δικαιωμάτων ατα συμβαλλόμενα μέρη, που δεν αναγνωρίζονται από αυτή
την προγραμματική σύμβαση.
Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, σε
απόδειξη των οποίων συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε δύο πρωτότυπα,
έλαβε δε κάθε συμβαλλόμενος από ένα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο 10ΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΠΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

& 0ΡΑΚΗΣ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Ίί7
1

ΧΡΗΣΤΟΣ Μ ήΣ
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